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قاعدة سد الذرائع حمى اهلل بها الديار السعودية من الشرك والبدع  ،وليس في القرآن دليل على إحياء
اآلثار
احلمد هلل وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه ومن اهتدى هبداه  ،أما بعد ؛ ففي العدد () 16705
املنشور يف  1335 /4 / 19من صحيفة الرياض نشر تقرير بعنوان ( قاعدة سد الذرائع حولت آثار املدينة إىل
أنقاض )  ،وقد اشتمل على بعض األخطاء الشرعية يف تقرير جواز العناية باآلثار؛ حىت لو آل اآلمر إىل تعطيل
املصاحل الشرعية العامة .
ومما وقع فيه من األخطاء اليت رأيت أنه من الضروري الكشف عنها  ،وبيان وجه اخلطأ فيها :
أوال  :ورد يف التقرير على لسان بعض املشاركني مصادرة ( قاعدة سد الذرائع ) اليت دل عليها أكثر من مائة دليل
 ،وتطبيقات العلماء هلا أكثر من أن حتصر  ،بل إعماهلا حىت يف املصاحل الدنيوية ذائع ال خيفى  ،وال نكارة فيه .
فاهلجوم على هذه القاعدة  ،وإلغاؤها  ،مبجرد الرأي احملض  ،أو العاطفة اجملردة ،غري مقبول مطلقا .
وال ريب أن محاية التوحيد  ،وسد الطرق املفضية إىل الشرك والبدع من أعظم الواجبات يف دين اهلل  ،وتعظيم
اآلثار كان سببا يف أول شرك وقع يف األرض  ،كما هو معلوم من قصة قوم نوح ـ عليه السالم ـ يف قوله تعاىل ( :
ه
وق َونَسًرا ) جاء يف صحيح البخاري عن ابن عباس
وث َويـَعُ َ
اعا َوَال يـَغُ َ
َوقَالُوا َال تَ َذ ُرن آهلتَ ُكم َوَال تَ َذ ُرن َوًّدا َوَال ُس َو ً
ـ رضي اهلل عنهما ـ أهنا أمساء رجال صاحلني من قوم نوح ـ عليه السالم ـ فلما هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم
أن انصبوا إىل جمالسهم اليت كانوا جيلسون فيها أنصابا ومسوها بأمسائهم ؛ ففعلوا ،فلم تعبد ؛ حىت إذا هلك أولئك
ونسخ العلم عُبهدت ) .
وهلذا ملا هجرت هذه القاعدة آل األمر يف بعض البالد ـ مما هو واقع مشهور ـ إىل تعظيم املشاهد واألضرحة
واملزارات واآلثار بأنواع البدع ؛ حىت عبد بعضها من دون اهلل  ،وملا أُعملت يف اململكة العربية السعودية تطهرت
من هذه البدع واخلرافات واحملدثات  ،بفضل اهلل ورمحته .
ثانيا  :االستدالل بقوله تعاىل { :قُل هسريُوا هيف األَر ه
ض} على تتبع اآلثار  ،واالحتفاء هبا ـ كما هو شأن املطالبني

بذلك ـ  :خطأ بني ألمور :

أحدها  :أن هذه اآلية يف مجيع مواردها مل ترد إال يف شأن املكذبني للرسل  ،املعاندين هلم  ،كما قال سبحانه :
ه
ني } وقال { :قُل هسريُوا هيف األَر ه
{قُل هسريُوا هيف األَر ه
ف َكا َن
ض فَانظُُروا َكي َ
ض ُُث انظُُروا َكي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ ال ُم َك ِّذبه َ
1
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ه
ه
ض فَانظُروا َكيف َكا َن عاقهبةُ ال هذ ه
ه
ني } وقال { :قُل هسريُوا هيف األَر ه
ني }
َ
ين من قَـب ُل َكا َن أَكثَـ ُرُهم ُمش هرك َ
َعاقبَةُ ال ُمج هرم َ
َ َ
َ
ُ

 ،فكيف يستشهد هبا على تتبع اآلثار عموما ؟! وكيف يستدل بتتبع آثار الظاملني على تتبع آثار املوحدين

احملسنني ؟ فهذا فهم خاطئ  ،وقياس باطل  ،يستوجب رد االستدالل أصال .
وثانيها  :أن هذه اآليات ال داللة فيها بوجه من الوجوه على إعمار اآلثار  ،وصيانتها  ،واحملافظة عليها ،وإمنا
فيها األمر بالنظر يف آثارهم اليت كانت يف طرق أسفارهم  ،ومل يؤمروا برتميمها وتشييدها والتنقيب عنها يف باطن
ه
ني ( َوبهاللي هل أَفَ َال تَـع هقلُو َن } بل الدليل الشرعي
األرض  ،يوضح ذلك قوله تعاىل َ { :وإهن ُكم لَتَ ُمُّرو َن َعلَي ه م ُمصبهح َ
النب  -صلى اهلل
يفيد املنع من ذلك  ،فروى البخاري ومسلم عن ابن عمر ـ رضي اهلل عنهما ـ أنه قال « :ملا َمر ُّ
عليه وسلم -باحلهجر قال  :ال تدخلُوا مساكن الذين ظلموا أنـ ُفسهم  :أَن ي ه
صيبَكم ما أَصابـَ ُهم  ،إهال أن تكونوا
ُ
ُ
َ
أسه ،وأسرع السيـَر  ،حىت جاز الوادي» فإذا كان هذا يف جمرد الدخول فما الظن مبا هو أوسع من
باكنيُ ،ث قَـن َع َر َ
ذلك من تشييدها وترميمها واالحتفاء هبا ؟! نسأل اهلل السالمة والعافية .

وثالثها  :أنه إذا بطل االستدالل باآلية فأين الدليل على جواز تتبع هذه اآلثار والتنقيب عنها ؟ ولو كان ذلك
مقصودا للشارع حلث عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي مل يرتك خريا يقرب إىل اهلل إال دل أمته عليه ،
وأين الصحابة والتابعون عن ذلك وهم خري القرون  ،وأحق باالتباع ؟ ال شك أن جتاوز ذلك بأثر ال يصح  ،أو
تأويل خاطئ  ،أو تصورات بعيدة عن مقاصد الشريعة ؛ مما جير األمة إىل ما ال حتمد عقباه .
وأخريا  :أنبه إىل أمرين  ،أحدمها أن اآلثار اليت علق الشارع عليها أحكاما كاملواقيت وحدود احلرمني وغريها
حمفوظة  ،واحملافظة عليها من دين اهلل  ،واآلمر اآلخر  :أن إشغال الناس هبذه اآلثار ـ إن ثبتت ،وكثري منها اليثبت
ـ سبب من أسباب صرفهم عن االتباع احلق للنب ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ فيما شرعه ألمته  ،الذي هو أصل
الرسالة  ،وحمل االقتداء  ،والناس حيتاجون إليه ؛ لقيام دينهم عليه .
أسأل اهلل للجميع التوفيق والسداد  ،واهلداية إىل احلق  ،والثبات عليه  ،واحلمد هلل رب العاملني .
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